Seoses üldrahvaliku pidupäe
vaga k ä s i ii": avaldada
tärni
eeskujuliku am etialase-, õppeja ühiskondliku töö eest jä rg
mistele õppejõududele, teenistu
jatele ja üliõpilastele:
Natalia Arhangelekaja, vanem
teadur
A rvo Artjugin, puusepp

lv i Kattai, vaneminsener

Zinovii Lnrje, -õpetaja

Leo Kelberg, masir.aüiem
Raissa
ta ja

Kokkota,

kabineti juha

Valentina Krips&ar, vanem
raamatukoguhoidja
Rein Kruus, dotsent
Peeter-Enn Kukk, dotsent

Heidi Ausmees, vanemlaborant

Anu Kuusk, juhtiv insener

Hinda Berner, dotsent

Leontine Kuusk, vaneminsener

Marina Brik, LI-47 üliõpilane

Eduard
lane

Riho-Rene Eliermaa,
üliõpilane
-Tiim ir ■Fattahhev,
õpilane

MM-61

LE-87

üli

Köster,

TP-81

üliõpi

Galina Starostina, m aaler

Silva Porkon, vanemlaborant

Aleksander Sumibhizt,
üliõpilane

Enn Mellikov, vanemteadur

Harry Priima, LS-41 üliõpilane

A ivo Takk, EE-22 üliõpilane

Rein M esila, dotsent

Margus Püüa, LI-61 üliõpilane

Jevgenia Mihhailova, koristaja

Eein

Eva Niglas, T P -õ l üliõpilane

Tiit Reinhold, AK-29 üliõpilane

Eld ar Nizametdmov, vanem 
laborant

Ilme Riiet, insenerprogrammeerija

Valentina Maleiko, vanem teh
niline toim etaja

K alle 'Normann,
lane

TE-41

üliõpi

Reile, vanemõpetaja

Anne Roomets, KÜ-81 üli
õpilane

ЪЗМ-Ш

UI jaa Tamm, automaatikateaduskonna dekaan, dotsent
Ülo T artu , vanemteadur-.
Kaivo Thomson, assistent
Ese Tiits, assistent
Margus Tint, E E -28 üliõpilane

Andres Root, vanemteadur

Jakob Kübarsepp, vanem teadur

Roland Nurmhein,

Nikolai Rozanov, vanemteadur

.Irina Laanemets, laborant..

õpilane
Viktor Orlov, vanemõpetaja

Elo Saar, laboratooriumi
juhataja

Erri Vares, EE-21 üliõpilane

Piret Parvelo, vanemraamatu
koguhoidja

Tiia Saar, LS-41 üliõpilane

Ljudmila Vedernikova, insener

Guido Saarmets, TP-81 üli
õpilane

Tiina Veskus, nooremteadur

Juta Lahi, vaneminsener
Jaan Laid, vanemteadur

Boris Indre, õppemeister
Nikolai Ismit, vanemlaborant

Andrus Lehtmets, LS-61 üli
õpilane

Jaan Jõgioja, KM-61 üliõpilane

Hille Lepalaan, vaneminsener

Enn Jüristo, garaaži juhataja

Ш a Lepre, sektorijuhataja

Marika Kaineneva, insener

Sein bindre, masinaütem
Anneli Lodi, K A -41 üliõpilane
Peeter Lokuta, kvalifitseeritud
tööline

M arje Kase, laojuhataja

laboratoo

Anne Normet, TI-41 üliõpilane

Ingrid Hamburg, vanemlaborant

Tiit Kaps, kateedrijuhataja

Vassili Porhotunov,
riumi juhataja

KÜ -61 ■üli

Arm ei a Peetsalu, sektori j uhatataja
Ene Peterson, assistent
Tõnu Pihu, nooremteadur
Gennadi Pirnazarov, assistent
Polma, laboratooriumi
juhataja

Шгто

Andres Siirde, vanemteadur
Olga' Sjusjubalova, vanem
õpetaja

Raivo Touart, vanemteadur
Ivo Truupõld, vaneminsener

Reet Voitk, KO-101 üliõpilane-.
Rein Voog, TP-21 üliõpilane
Helje-Mai V äät, vanem õpetaja

Georg Sootla, vanemõpetaja
Toomas Sullakatko, assistent

Rektor B. TAMM

1) Mida teate ajalehest «T a l
linna Polütehnik»?
Hindan seda lehte sellepä
rast, et siin on tuWisti entu
siasmi, lugejate kaasabi ja val
misolekut oma lehte aidata.
Arvan, et «Polütehnikum aktiiv
ne osa oma lugejaskonna mõju
tamisel on vast suurem
kui
mõnel teisel kõrgkooli ajaleheL
Väga meeldiv on see, et juubi
lar on konkreetne näide T P I
ja TR Ü koostööst: eleme temale
andnud järjepannu toimetajaid
oma lõpetanute hulgast.
Z) Mida tähendab 35 aastat
ühele ajalehele?
See on pikk aeg. Isegi Väga
pikk, igatahes küll piisav aeg,
et kõnelda oma' traditsioonidest,
väljakujunenud tavadest, ära
proovitud meetoditest. Küllalt
pikk aeg, et kõnelda ilma hoop
lemata ka oma teenetest. Kül
lalt tugev alus selleks, et nupu
tada midagi uut ja huvitavat,
mäda varem pale lehes olnud,
sest eneseusalduseks on põhjust
küll. Ajaleht on ju pidev uue
nemine.
3) Karjäär — kas seda saab
seostada kirjutamisega?
Ma ei oska neid kahte asja
seostada. Minu arvates on aja
kirjaniku või kirjasaatja
töö
aus ühiskonnatöö, mille ees
märgiks on rahva huvide eest
väljas olemine. Niisuguse suh
tumise puhul on karjääri mõis
te välistatud. Aus ja andekas
ajakirjanik võib enese popu
laarseks kirjutada, aga see on
vast hoopis teine asi.
Spovin «TalHima Polütehnikule » kõige paremat.
JUHAN PEEGEL,
TRÜ žurnalistikakateedri juhataja
gus. Veidi kitsas küll on, kuid
oleme harjunud piskult läbi saa
ma. M eil en oma pisiraal va
35 on nii väike number king
jaliku andmepangaga. On väike
n ü üksluine' qn: sel lise väikese
raamatukogu, on masinakirjuta
Mvsribri -puhul hakata visandajate ruum, o n . . . K õik e loom u
likult ei jõuagi üles lugeda. M u l
ma
nostalgilisi
tagasivaateid
le meeldib kõige rohkem to i
.(pealegi kui ei oskagi tagasi
metaja ruum. Pisike ja asjalik
dUti vaadata)., et parem, julgelt
k a b in et;töötavuseks, kuhu sek
edasi — ikka tulevikku. N iiretär laseb inimesi vaid kindla
Mis, paneme 33-le veel 35 otsa.
nim ekirja alusel. Siis suur ruum
LoomuttJkult saame 70 ja aas
.toimetuse nõupidamisteks ja
ia 2019. Tallinna Polütehniline
kohtumisteks üliõpilasautoriteIpstituut on setial juba 83.
да. Ning ka selline mõnus-lahe
Mõelda vaid, kui Ülikool oli 83kaminatuba, kus vanainimesel
išastam, polnud to i veel m inhea vahetevahel oma kangeks0 t ajalehte. « Tallinna P o lü tõmbunud konte soojendada.
tehrtik» on, aga viimased 70 aasToimetus on muidugi suur, osa
it truult seisnud oma inskondi palju: üliõpilaste kommu
tuudi kõrval, kandnud tema
nistliku kasvatuse, kirjade, pub
ffliätt, kuulutanud tema saavu litsistika, kirjanduse- ja kunsti,
tusi ja töövõite. M ina olen siis
teaduse- ja tehnika, p a rte i-r ja
5$-aastane ja reaalsusele silma
к emsomolielu,
kaugõppijate,
Vaadates
teinud ka
väikese
spordi, huumori. Lisaks veel
karjääri: tõusnud tegevtoim e
mõned fotokorrespondendid ja
tajast vastutavaks. Olen väike
rida tehnilisi töötajaid. Kaks
ja parajalt paks, poeülikonnad
toimetaja asetäitjat. Ja olekski
e i mahu selga, lipsud pitsita
kõik. Tegevtoimetaja ametikoht
vad kõri, pidevast suitsetami
on ammu likvideeritud: M eie
sest on m ul astmaaülised köha
trükikoda valmis 1998. aastal,
hood, oma kiilaspead pean iga
lammutatud I ühiselamu koha
v iie m inuti tagant spetsiaalse
le. Loom ulikult fotöladu, mis
lapikesega pühkima
(higistab
paraku küll aastaks 2019 hak
teine hirmsasti), habe on pikk,
kab
juba
veidi
vananema.
<hall ja harv (lastelastele m eel
(T P ed I ajaleht on meist jälle
dib sikutada), jalutuskepist dteh
ette trüginud, nende uuest trü 
-resoluutselt
loobunud
(kuigi
kikojast ja ajalehe kvaliteedist
Mrmsastä. vajaks selle abi). N o 
rääkides jääb sõnadest puudu.)
jah, mis must enam ikka tahta,
« Tallinna Polütehnik» on m it
on vaid aastakene pensini. K uid
mevärviline, kaheksa-küljeline,
om a’ametiga olen vägä rahul —
ilmub igal nädalapäeval, välja
ikkagi soliidse väljaande vas
arvatud laupäev ja pühapäev.
tutav toimeta jä. Pealegi, kes
Automaadid meie ajalehtedega
praegustest
tudengiäjalehtede
on üleval m itm el pool instituu
toimetajatest
suudaks mulle
dis, samuti vanalinnas, Musta
vastu s§ada ning oma ajalehe
mäel, Lasnamäel, õismäel ning
70. aastapäeva pidada. T R Ü aja
uues linnaosas — Nõmmemaal.
lehe toimetaja Varje on ajakir
M aterjalid lähevad trükikotta
janduslikust tegevusest ammu
maa-aluseid ~lifte pidi.)
loobunud jä kasvatab lapselap
ÜliÕpüastele kuulutasime väl
si. E PA ja T P ed I ajalehtede
ja atribuutikakohkursi ja 70.
toimetajad M ilv t ja U rve on
aastapäeva korraldamise ideekütt ajakirjanduslikult endiselt
viljakad, kuid ametist tagasidevõistluse. Saabus tuhandeid
tõmburtuna elavad nad maa
kavandeid ja ettepanekuid. On
majas vabakutselise pingerikast
ju 21. sajandi tehnikatudengid
elu, aeg-ajalt hoolitsedes aiaUllede eest.
■fantastilised — oma а la piiritud
fanatid, aktiivsed, julged, dist
Olen eluga rahul ja kõik
siplineeritud, neil on iga asja
oleks lausa suurepärane, кил
kohta oma arvamus, mida ei
poleks seda 70. aastapäeva.
häbene kunagi välja öelda, ning
Loom ulikult on ettevalmistused
kirjutam ine on nende loomulik,
alanud juba paar aastat tagasi.
eneseväljendamise vorm. M ater
Moodustati orgkom itee eesotsas
ja li- ja ideedepuudust pole toi
vastutava toim etaja asetäitja
metusel kunagi karta. Pigem
Tiinaga. Tööle hakkasid m it
on tegu, et kõik laekunud ma
med alakomisjonid, keda ju 
terjalid, kõik laekunud ideed
hivad põhiliste osakondade ju 
jõuaksid ka ajalehe veergudele.
hatajad. (Ahjaa, m õni sõna to i
Noh, eks selleks olegi toimetus
metusest.
Toim etus paikneb
veidi suuremaks paisutatud, et
praeguses peahoone raam atuko
P E A A E G U J U U B E L IL U G U
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tudengitele m itte alla jääda.
Nojah, aga ikkagi ed salli ma
neid aastapäevi,
tähtpäevade
eelset sagimist, suuri ja tühje
sõnu, kõigi massiteabekanalite
pasundamist, tuhandeid käe
pigistust, sekka mõningaid matsuvaid mususid, raskeid masknaeratusi, aukirju ja kingitusi.
Щ salli, ei salli, loll, Enno, ega
sa poisike enam pole. Pea vas
tu, see on sinu viimane suurem
etteastumine. Pea vastu, tuleta
meelde hiilgavaid rahvusvahe
lisi ja üleliidulisi kõrgke&liajalehtede
konverentse;
tuleta
meelde tuhandeid tele- jm raadieesinemisi, tuleta meelde oma
vaieldamatuid võite kohtumis
telt ] tugejatega; ja kui :muud
midagi ei meenu, siis tuleta
meelde ajalehe 60. aastapäeva,
50., -40., noh, 35. sutte vaevalt
meenub„ Meenuta ja pea vastu.
Veel viimast korda, siis Võid
minna■ koju lastelaste sikutada.
Tuletan meelde ja pean vastu.
Läbi hägu meenub isegi 35.
aastapäev. (Ä ra ütle, mähi’ ko
hati tõotab lausa Icdtmatult:) ;
«N ii, orgkom itee esimees; aima.
lühiülevaade
tehtust.
Palun,
Tiina!».
«Lühida lt: ettevalmistused ort
kulgenud sujuvalt. A tribuutika
on valmis (ajaleheteksti rää
kivad pisirobatid, portatiivsed
kirjutusmasinad, mis toksivad
ainult: « Tallinna P olü teh n ik »
70-aastane,
« Tallinna
P o lü tehnik» 70-aastane; magnetofo
nid koos lintidega, kuhu on sal
vestatud toimetusel-öötajate nõu
pidamised ja erakõned; spet
siaalsed vastuvõtjad, millega
saab igast maailma punktist
võtta
ühendust
toimetusega
ning väikese üllatusena — ports
vimpleid). Üliopilasklübüt tel
lisime ametlikuks osaks nende
V. 1. Lenini nimelise K u ltu u rija Spordipalee. Pohlaorg oli
lahkelt nõus. Banketiks saame
instituudi restoranvarietee. Ja
järgmisel päeval viim e külali
sed, s. t. eriti südamelähedased
külalised oma maapuhkekodusse. Esialgsete arvestuste koha
selt peaks külalisi tulema kus
kil 400 ümber. Maakodusse v ii
me vast sadakond. Väike mure
on ka. Praegu oleme endisi te
gijaid kutsunud alates 1989.
aastast. Kas ei peaks aga veel
gi ettepoole vaatama, ütleme nii
aastasse 1984, 1983, 1982, 1981,
1980.?»
K ah ju on Tiinast. Tema ka
juba vanainimene, õ lg Õla kõr
val oleme töötanud juba 37 aas
tat, tal juba kolm aastat pen
sist iile, aga ikka jama siin m in

gite aastapäevadega. Ei, teeme
selle peo ära ja ma rahuldan
Tiina lahkumispalve.
« Andmepanga direktor, mida
on m eil teada aastatest, noh,
ütleme 1980—1984. Palun tegi
jate nimesid ja praegusi ameti
kohti!»
«Väga tähelepanuväärne on
aasta 1983, siis asus tööle meie
k õigi poolt austatud toimetaja.»
(Tasane heaksküdupobin.)
Vihastun, kurat võtaks, 21.
sajand — aga ikka poevad. Va
hepeal tundus, et see igand j ä i
maha 20. sajandisse.
« See ei huvita kedagi, palun
teisi nimesid!»
«Nojah, ka rheie Tiina' hak
kas siis tööle. Teistest väärivad
m ärkimist järgmised isikud: En
del Sarapuu, praegune hala
m a janduse minister (tema al
gatusel -20 aastat tagasi selline
■ministeerium
meie vabariiki
loodigi), muidu tore mees, agu
juba päris' vana ning saadetak
se vist- varsti pensionile.»
’ Endel Sarapuu, Sarapuu, oot•oot, jah, see oli hirmus ammu,
siis vist oli pressiklubi ja tema
•oli selle president või mõni muu
fu n k ts io n ä ä rig a l juhul kirju
tas alati väga luuleliselt ja vä
ga kujundirohkelt, ise suur maa
mees. Ah, et minister, rumal,
mis ta sinna ronis, rääkis ju
hoopis, et hakkab maja ehitama.
E i tea, kas tal nüüd maja on?
«Kutsuda!» Edasi!»
«Iv o ja Ilm i Einmaa, Endel
Sarapuu head sõbrad, fvo Hiiu
maa RSN Täitevkomitee esi
mees, Urni ammustilma kodune.
V iielt lapselt on neil 15 lapse
last.»
Ivo ja Ilm i, no, miks ei mä
leta, keemikud, toidükeetjai,
fantastilised inimesed, lõbusad,
heatujulised, hakkajad, mäletan-mäletan, peaaegu nagu 21.
sajandi tudengid. Ivo läks omal
üjal
Kärdla
leivakombinaati
püsti upitama, nüüd siis juba
täitevkomitees ja esimees.
« Kutsuda! Edasi!»
« Eduard Tüür, teda peaksite
tundma, praegune Ajakirjanike
Liidu esimees, üks poeg, sündi
nud 1991. aastal, kah Eduard.»
No, miks ei tunne. Loomulikult,
omal ajal tuü see soojainsener
vägagi skandaalselt meie ajakirjanduslukku. Aga näe, argipäevaaskeldustes on ununenud.
«Kutsuda! Edasi!»
«Edasi lasen kiirelt. Raivo
Linnas, huvitav kuju, andme
pangal puuduvad täpsed and

1. Mida teate TP-etf
Peaaegu kõike. Ta köögipoo
lelt: kirjutamise kiirust ja re
digeerimise raskust, konkurentsitult kitsast
toimetusetuba,
trükikoda kümne
kilomeetri
kaugusel, lõpmatut sekeldamist,
vahel ka minnalaskmise soovi
j a . . . mõttekaaslust koga eluka
noorusetaju. Reaalsustmmet, otsustamisoskust, konkurentsitut
iatriigitust, enese ja oma tQ9
v a j alikkuse tunnetamist, vahe
tut tagasisidet lugejaga, tead
mist, et väikest lehte on (ikkss
gif) väga vaja.
3. Mida tähendab ajalehel*
35 aastat?
Mitte midagi. Ajaleht ei saa
nai vabnis, ei tohi eales vana
neda, Igal reedel peab ilmuma
v ä r s k e - TP, T P I oma leht,
mis on T P I nägu.
Ja ometigi kõike. Olnule toe
tumist ja tuleva arvestamist.
Mida rohkem on olnut, seda
kergem peaks olema värskust
hoida.
Kuidas seda «mitte midagi ja
ometigi kõike» ühendada? Ma
ei tea. Selles ongi ajakirjaniku
ameti keerulisus ja köitvus..
3. Karjääl ja kirjutamine?
Kirjutamine en. tee või hobi,
töö ja hobi, suhtlemisvajadus,
elamise üks moodus, uudishimu,
rahulolematus,
eneseteostus,
ajakirjaniku pärisosa, missioo
ni- ja vastutustunne, oskus
mõista ning olla mõistetud. . .
Kui hõik see kuulub ka karjää
ri juurde, siis on kirjutamine
ka kfrjäär. Alles siis.
H ILLE KARM ,
ajakirja «Nõukogude Naine»
linnaelu osakonna t«imetaja,
T P -tegevtoimetaja aastail

1*72—1981

med, mees on siinseal, praegu
ilmselt linnas, Tõnu Tomberg,
Kohtla-Järve kaevanduste di
rektor, kolme luulekogu autor.
Kalle lsand, meditsiiniprofessor
Moskvas’, pühendunud, seksuaalprebleerhidele.»
«A itav, aitav! Kutsuge kõik,
keda andmepank teile annab.
K õik.»
E i pidanud vastu, ma mäletan
ju neid kõiki. K u i hirmus! Ä k 
ki olid nad kõik mu silme ees;
igaveselt rabelev Raivo; endassetõmbuv, kuid poisiUk Tõnu;
asjalik
tipikast «seksuoloog»
Kalle.,, Ja neid, hakkas veol —
ja veet meelde tulema: Terj e,
Anneli, A rtur, Toomas, A nti,
Alar, Sven. Ei tohi mälu koor
mata
35-aastaste
piltidega.
Ei tohi. Aitab.

Puhh, olen vist liiale läinud.
Lahutame 70-st 35. Loomulikult
saame 35. Ja täpselt nii vanake
meie ajaleht 30. aprillil 1984
saab. Kõik on nagu on. T õ i
käib ja ajaleht ilmub. Et ta
tõepoolest ilmub, peame kõige
suurema tänu! ütlema
mitte
neile, kes ta täis kirjutavad,
vaid neile, kes otseselt on seo
tud tema väljaandmisega. Siin
kohal suur-suur aitäh trükikoja
«Ühiselu» kollektiivile.
Oma
S5 aastaga en T P teie 350
kõrval muidugi poisike, kuid
pole midagi, küllap kosume
meiegi, Võib-olla et juba aas
taks 2019. Vähemalt 70 on tun
duvalt soliidsem arv kui 35.
Eriti tahaks tänada meie ladu
jat Tiiut, meie
küljendajat
Zojat ja paljusid-paljttsid teisi,
ilma kelleta tipikatel oma aja
lehte igal reedel poleks.
ENNO TAMMER,
ajalehe «Tallinna Polütehnik»
tegevtoimetaja alates
I. veebruarist 1983.
P. S. Sellele julgele, kes v ii
mase lehenumbri
(Vt.
TP,
nr. 12, 20. aprill 1984): meie
postkasti pistis koos operatiiv
se arvamusega: «PAN G E A J A 
LEH T K IN N I!» — VO T JUST
E I PANE, KIU STE EI PANE,
kuigi vahepeal mõtlesime kü$,
et äkki paneks.

jateks Vabariiklik Rem ondi-. ja
mutes on * n iivõrd tavalised,-; et
kü.lpnkappe, •Kuigi ryõib •öelca,
Ehitustrust.o ning Tallinna RSN
ühe töö tulemus
mituküm
ühis
mend ärakeerätudl, segistit, ,WC
TK
Remopdi- ja Ehitustrust.
elamutesse polegi nii lahendatamatu ettevõtmine.
Ipputuskastide mõttetu TõhlcuNeed organisatsioonid ei tee
piine, korruste lampide puruks5. Igal sügisel püütakse Ш
remonti mitte tubade
(nagu
loopimine — ei üllata enam. ke ' ühiselamud sisse viia " lubade
meie oma jõududega)- kaupa,
■kentrolli.^ Seni edutult. Oskate
dagi. K õ ige hullem on äga see,
vaid tervete tiibade- kaupa.
öelda, MIKS? Kas seda on üld
et kui hakkame süüdlasi otsi
Kapitaalremonti läheb ka sa
ma, ei tea keegi mitte midagi.
se vajagi, kui majaelanikud Ise
jandivanune hoone Kalinini 101.
pele asjast huvitatud?
Ometigi elatakse ühes ühisela
Haldusaparaadi töötajad va l
mus, võib-olla ühes toaski nen " M iks küsimusele vastab kü
mistavad- praegu, ette projekt
sija oma järgmise küsimusega.
de vandaalidega. Vägisi tekib
dokumentatsiooni.
Kontrolli- on vaja ja see peab
b)
Toitlustamisega
oieme arvam us,, et enamik tudengeid
kiidab sellise tegevuse heaks,
m eil õnnestuma. III ühiselamus
püüdnud teha, mis teha annab.
ning on nõus loobuma primaar
se hakkame juba k, a. mais pai
H ilju ti sõlmisime ühendettevõtgaldama terasest valvuriputfeat
sete eluvajaduste inimväärsest
tega
«Kännu K u kk» uue le 
(muide, trellitatud).
Valvuri
rahuldamisest selleks, et käpu
pingu. Lepingu järgi peab igal
näpu all on nupp.. K u i vaju
täis «kangelasi» võiks rahuli
nädalapäeval, nii hommikul kui
VASTAB H A LD U S
tab, siis saab sisse; kui ei vaju 
kult ja segamatult rahuldada
õhtul, kolme ühiselamu peale
PR O R EK TO R
ta, siis ei saa. Kindlasti ei
oma lõhkumiskirge. * K u i ühis
olema üks puhvet avatud. See
RAIVO V IH V ELIN
vajuta
valvur sellele nupuie
elamu
on
aastateks : Si
on maksimum, sest tuleb ar
nu kodu, siis tuleb osata ka
kella 23.00-st , (väikeste erandi
1) meie sõltuvust
1.
M illega tegeleb instituudi vestada:
selle kodu tõeline peremees' ol
tega kuni 24.00-ni) kuni kella 6.
«Kännu Kukest»; 2) «Kännu
haldusprorektor? Millised insti
Selline süsteem peaks tööle
la. (Huvitav, mida teeb tudeng
Kuke» tööjõuprobleeme.
tuudi allüksused on Teie juhti
siis, kui tema vanemate koju ■hakkama järgmisest ©ppesePeahoone söökla on I I I kate
mise ja kontrolli all? Lühike
ilmub mees, kes äkki heast
mestrist ja nähtavasti tuleb siis
gooria toitlusasutus. Järelikult
haldusaparaadi
iseloomustus?
peast hakkab vannitoas ja W C-s
mõnedel ööbida värskes loodu
on ka menüü vastav. K ü ll aga
Mõningaid arve instituudi hal
lõhkuma? Kas ta siis ka vai
ses, mändide all, kui ei võeta
on hinnad odavad. (N ii en ju
dusest?
kib?)
kodukorra eeskirju reegliks.
alati:
milleski võites, peame
Tegemist tuleb teha kõigega,
N ii me panemegi ühisela
6. Millised sanktsioonid
on
millestki loobuma.)
m is ei puuduta õppe- ja tea
mutesse kõige robustsematest
ette nähtud ühiselamu , korra
Vastavalt kokkuleppele to
dustööd. See on majandamismaterjalidest asju ja püüame
rikkujate vastu?
hib pepsit müüa ainult siis, kui
ja majandustöö õppe- ja tea
need kokku keevitada, et tu
Kui saame süüdlased kätte,
kõrvale on pakkuda limonaadi;
dustöö kindlustamiseks. Lihtsus
dengite jõud peale ei hakkaks.
siis paneme nad välja maksma
kohvi siis, kui on ka teed müü
tatud kujul võib öelda, et tege
A ga tudengid on meil tugevad.
ning jätame ilma ühiselamuki panna. N ii on ka teiste nn.
leme kõigega alates haljasalade
K Õ IK SÕ LTU B I K K A TU 
kohas.t.
luksuskaupadega.
puhastamisest kuni W C potti
D ENGIST ENDAST. Pole ju
Kuid nagu juba ütlesin, on
Piimaga ei suudeta vara
de parandamiseni.
võimalik iga W C poti juurde
süüdlasi raske tabada. Aga iga
hommikul kõiki kohti
õige
Instituudi
haldusaparaati
valvurit panna.
karistamata jäänud tegu ainult
aegselt kindlustada
sellepä
kuuluvad
sellised allüksused:
Probleemiks omaette on ka
suurendab karistamatuse tun
rast, et piimakombinaadi trans
tehnilise ekspluatatsiooni osa
vajalikud
remondimaterjalid.
net. Praegune tudengite soli
pordivarustus
jätab soovida.
kond, ehitusjaoskond, garaaž,
On ju paljud asjad fondeeritud
daarsuse vorm — vaikida, kuid
Oma masinaid aga ei saa kasu
rarustusosakond,
kapitaalehi
ja üüdefitsiitsed. Toon mõned
ebameeldivalt elada, tuleb kah
tada,
sest piimakombinaadis
tuse osakond, raamatupidamine,
arvulised näited, et
selgem
juks neile endilfi. Lõhkujaid on
käib kõik tsentraliseeritud kor
ralveteenistus,
majandusosa
oleks.
ühiselamus tegelikult käputäis.
ras. Uks lahendusvõte on piima
kond, tuletõrjeteenistus,
töö
W C potte tellisime (tellimine ei
Kui teised poleks nende suhtes
asemel keefiri pakkuda.
koda, ehitusmaterjalide ladu,
näita veel vajadust, vajadus #n
ükskõiksed, vaid
suudaksid
Kulinaariakaupluse rajamine
proj ekteerimisgrupp, vormistaalati suurem) 50 tükki; eralda
neid omavalitsuse kaudu karis
on praegu lahendamisel. I I ü/e.
misbüroo.
ti meile neid 27; ja paigaldasitada, nende suhtes avalikku
remondi käigus likvideeritakse
Arve? Palun. Instituudis on
me (see on kui palju me suut
hukkamõistu rakendada, jääks
endise söökla soe köök. Vabane
kokku 95 000 m2 pinda. Sellist
sime paika panna; see on eral
selliseid vandaale veelgi vähe
pinda peame suutma kindlus-* nud pinnal hakkab tööle kulidatu + see, palju suutsime iga
maks. Huvitav, ühiselamutes
naariatsehh, m ille toodang tu
tada valguse, soojusega, peame
sugu muid kanaleid pidi juurelab palju aktiviste (komsomo
leb samas ka müügile. K a peasuutma hoida korras, õppehoo
litöö,
ametiühingutöö),
aga
netes on 60 000 m2. Laomajan
nende mõju pole tunda. Päe
duse all 8 000 m*.
Elamis
va l instituudis on nad aktiivsed
pinda on instituudil
kok
tudengid, aga õhtul ühikasse
ku 18 000 m2. Otseselt õppetöö
minnes muutuvad
elanikeks.
ga seotud pinda 23 000 m2. Ins
Järjest rohkem hakkame mä
tituudi hoonetes jookseb ligi
ratsejaid instituudist välja vis
200 km kõikvõimalikke juht
kama. Vaevalt ühest vandaalist
meid ja kaableid. Küttesüstee
saab kunagi korralik insener,
mi kuulub 26 kilomeetrit toru
juht. M eii aga koolitatakse in
sid. Terve instituudi peale on
senere ja tulevasi juhte, mitte
404 söökla- ja 368 pühvetikohta.
lõhkujaid.
Lisaks tuleb veel 80 kohta
7. Omavalitsus on ilus sõna,
de hankida) 46.
Glehni lossist ja Klooga söök
hoone puhvetites oleme püüd
kuid näiteks kui palju tuden
WC loputuskastid.
(Tuletan
last. Ühiselamutes elab meil
nud korraldada nii, et saaks
geid on meil kaasatud insti
meelde, et ühe öö jooksul lõhuti
praegu 2099 üliõpilast. Üldse ©n
kaasa osta liha, viinereid, kot
tuudi haldusesse? Kas poleks
neid 20 tükki.)
instituudil 2400 ü/e kohta, seda
lette ja teisi poolfabrikaate.
võim alik panna suurem osa
Tellisime: 160.
Peahoone söökla, on suhteliselt
küll juba kehtivuse kaotanud
instituudi haldusest tudengite
Eraldati; 38. ;
normide järgi. Uute normide
vana ja töötab pidevalt oma
õlgadele?
Paigaldasime: 49.
alusel (6 m2 elamispinda igale
piirvõimsuse peal. Samas aga
Praegu on tudengid kaasatud
WC kompaktid.
üliõpilasele) suudame majuta
käib uues sööklas veel väga
põhiliste ‘
omavalitsusorganite
Tellisime: 40.
da veidi üle 1700 üliõpilase.
vähe tudengeid, kuigi uues
kaudu. Ühiselamu majanõukoSelge, et uue ühiselamu järgi
Eraldati: 0.
sööklas on vaba valik ja võib
gu. OlmenÕukogu. laisaks veel
Paigaldasime: 5.
on terav vajadus.
olla ka menüü parem. Problee
kohustuslikud' riidehoius olemi3.
TP-s m v 9 (30. märts k. a.) miks ongi,
Dušisegistid.
kuidas ühtlaselt
sed ja ka suvemaleva võib siia
rahvakontrolli poolt ülestõstaTellisime:' 50.
,koormus ära jagada, nii et pea
otsa panna.
tatud probleemid ruumide teh
Eraldati: 0.
hoone sööklas vaheaegadel ei
Olen nõus, et palju töid võiks
Paigaldasime: 120.
nilisest korrashoiust ja tuden
lookleks koletuid sabasid. Eks
olla tudengite Õlgadel. N ii on
Kraanisegistid.
gite toitlustamisest on vägagi
tudeng vast saab oma laiskusest
säe mitmetes
sotsialismi- ja
Tellisime: 50.
aktuaalsed. Sellest
tulenevalt
alles siis jagu, kui peahoone
kapitalimäade
kõrgkoolides.
Eraldati: 27.
ka:
söökla on rekonstrueerimisel
Näiteks kasvõi’ ; ühiselamute
Paigaldasime: 47.
a) Kas kunagi saabub aeg,
(nii see peatselt on) ning nälg
jooksvad remonditöölised (elekt
Linoleum.
mil talvel on võimalik normaal
näpistama hakkab.
rikud. santehnikud jne.) võiksid
Tellisime: 13 000 m2.
set õppetööd läbi viia kõikides
' Jah, meil on uus • täisauto
kõik olla üliõpilased. Oma maja
instituudi auditooriumides (ilma
Eraldati: 500 m2.
maatne küpsetusahi, m il tohutu
korrashoidmine
muudaks ka
Paigaldasime: 600 m2.
et peaks külmast lõdisema)?
võimsus taga — 2000 saia tun
suhtumist —- enam ‘ mii kergelt
Elektripirnid.
b) Kuidas Teie meelest an
nis. Kuid paraku pole ahju taha
•ei lastaks lõhkuda, kui on naha
Tellisime: 53 000
naks parandada tudengite toit
inimesi panna. Loodame, et su
ja tunda, kui raske on paran
Eraldati: 28 600.
lustamist ühiselamutes?
Kas
vega saame . paarile pagarile
dada j a . korras hoida.
Paigaldasime: 41910.
peahoones on toitlustamisprobkolleege juurde ning sügisel
©leme pakkunud tudengitele
Tänavavalgustuslambid.
leemid lahendatud (paljud kur
hakkavad ahjust tulema ka.
m itm eid töökohti. ’ Kuid ei lei
davad menüü ühekülgsust, sa
stritslid ja kringlid.
Tellisime: 450.
muti komplektlõuna
ebaots
du huvilisi. Ikka ptsitakse. mõ
1984.
aastal paigaldatakse pea Eraldati: 75.
ned kaugemad (ei tea, kas vale
tarbekust)?
Paigaldasime: 77.
hoone sööklasse ka pirukahäbi, et kaaslased näevad) ja
a)
1986. aasta talvel. Kuid automaat. Vast siis on kõik
Selline oli mõningane läbilõi
seega kä Õppetööd segavad asu
100%-list garantiid ma anda
saiaarmastajad rahul.
ge
1983. aasta töödest.
Siit
tused ning ametikohad,
ei saa. Sest paraku ei sõltu
.Keerulisem on olukord K a
näevad kõik isegi, et mida roh
mitte kõik meist ja meie heast
proovim e veel. Kes on huvi
linini 101, Ehitus jaoskond lubas,
kem lohutakse
karistamatult,
tatud, võtku ühendust,
tahtest. Mustamäe küttesüstee
et oma tööd lõpetab ta selle
seda halvemalt hakatakse ela
8. Ettepanek üliõpilaselt: kas
mi amortiseeritus oh üldteada.
aasta oktoobripühadeks; Järg
ma, seda ebameeldivamaks võib
poleks otstarbekas korraldada
Siit ka meie hoonete küttesüs
misel semestril vana puhvet
muutuda primaarsete ! eluvaja
liii, et osades tualettruumides
teemi avariid, mida leida ja
likvideeritakse, et
teha
saal
duste rahuldamine.
kõrvaldada on teinekord väga
võiks lubada suitsetamist
ja
lõplikult korda.
Töötab
uus
MEIE
ÜHISELAM U TES
raske. On alanud suur ‘kapitaal
osades mitte. Praegu,
kui
puhvet ning lisaks sellele püüa
PUUDUB
TÕ ELINE
OMA
remont, mille käigus kas re
suitsetatakse kõikides tualett
me veel ühtteist pakkuda. M i
V A LITS U S, K u i oleks omavalit
monditakse või
vahetatakse,
ruumides, ei saa tualetti üldse
da ja kuidas —- seda ei oska
sus olemas, oleks ka lõhkumisi
välja ka küttesüsteemi torud.
mimia, niiVord tüge/v suiteupraegu veel täpselt öelda.
vähem jä ühiselamu kodusem.
Loodame 1986. aastaks jõu
lehk jääb riietele küige. Mida
3.
Kas ühiselamuid on tõesti Rohkem peaks omä tähelepanu
da niikaugele, et meie ema
arvate sellest
ettepanekust?
võimatu
varustada
piisava
ühiselamutele pööräfflä komsotehnikute jõud käivad ü le'tekVõib-olla oleks võimalik orga
hulga WC-ujukite ja duši komp
moliorganisatsioon.
'kivatest vigadest. See tähendab,
lektidega? Primaarsete eluvaja4.
Produktide hoidmine Valis- niseerida mõned suitsetamise
•et suudame• kõik võimalikud
kohad?
dtiste rahuldamine meie ühis
aknalaudadel on keelatud. Kas
•avariid ja pisirikke* kiiresti
elamutes toimub läbi raskuste
on loota, et tulevikus lisandub
Vastavalt rektori käskkirjale
kõrvaldada. N ii et paar aastat
ja ebameeldivuste. Vähe sellest,
ühiselamute inventari ka külm
ON ŠU iTSETAM IN E K E E LA 
■peame olema välmis teatud
et WC-s pole võim alik vett
kapp?
TU D . KÕ IKID ES RUUMIDES.
(külmadeks)
ebamugavusteks
tõmmata, aga ka duširuumis
Järelikult kä tualettruumides.
Küsimus on vara üles pan
"talvel.
tuleb vett vaid pooltest toru
Tõhustama peame äga kontrol
dud. Ei saa jw jagada külmNiisamuti peavad • järgmisel
dest . . . ja tihtipeale vaid tuli
kappe teades, et ühel päeval
li, et tualettides ei suitsetataks;
:ja ülejärgmisel aastal ebamukuuma vett.
mõni hea mees lihtsalt niisama
Samuti on väga halb kõmme
:gavusteks valmis ölema ühikaT Ä N A D A TU LEB OM A
suitsetada peahoone esiukse ees.
võtab katte ja viskab külmkapi
-elanikud. K a ühiselamud lähe
KAASTU D ENG EID .
aknast alla. Kuni meie ühis
Mis multe jääb külalistele, kes
v a d kapitaalremonti. -Remonti
Vandalismiaktid meie ühisela
elamutes pole korda, pole ka
sisenemist! näevacf ainult suit

sukonisid ja põlenud tikke.
9. Mida uut toob lähenev
instituudi 50. aastapäev vaada
tuna haldusprorektori vaate
vinklist? Konkreetsemalt vaat
uutest ehitistest?
Kindlasti arvutuskeskuse
I
järk. Selgusetu on, kas see val
mib 1984. а. IV kvartalis, võ i
1985. а. I kvartalis. Maksumus
on üle 1,118 m iljoni rubla..Pirnda tuleb meile juurde. 3 500 та1.
.Ilmselt juba sel aastal аШ и
tatakse V I õppekorpuse ehita
mist.
Stee läheb suures osas
auditooriumide alla. Maksumu*
2,5 m iljonit rubla. Saame juur
de 1400 õppekohta ning в 500 та*
pinda. VT korpuse auditoome
osa peab olema valmis 1988.
aastaks, instituudi
aastapäe
vaks.
Osamaksude (neilt ettevõt
teilt, kes on huvitatud oma
kaadri täienemisest kõrghari
dusega inseneridest) abil hak
kame ehitama Sõpruse puies
tee ja Ehitajate tee nurka
800-kohalist ühiselamut. 1,2 railj õline ehitis peab valmima
1986. aastal. Ühiselamu tuleb
analoogne TPedI Karu tänava
ühiselamuga. Valm iv uus ühis
elamu võimaldab
lahendada
tudexgiperede majutamise mu
red. Samuti peaks siis lahen
datud olema
majutusprobleem — suudame kõigile soo
v ija ile pakkuda
ühiselamukohta.
Oma vahenditega hakkama
ehitama suusabaasi Ehitajate
tee 4. Maksumus 145 000 rubla.
Suusabaasi valmimine võimal
dab meil vabastada ruume Щ
ühiselamu alt ja garaaži terri
tooriumilt.
Läbirääkimised käivad moateeritavatest
seinapaneelidest
(SDV firma) praeguse spordi
halli kõrvale püstitatava kergejõustikuhalh, ujula ja teeninduskorpuse (see on maksimum
programm)
ehitamise
osas.
Probleeme on aga siin mitmeid.
Lähenev aastapäev aitab la
hendada ka Kalinini 101 soojaprobleemi. Paigaldame sinna 3
gigakalorilise automaatse termoploki.
Kaugemas plaanis on ka V I
korpuse administratiivosa välja
ehitamine, mis võimaldab suu
rema osa Kalinini 101 kateed
ritest ära tuua Mustamäele ning
jätta Kopli hoone vaid kaug
õppijate ja konstrueerimis-eksperimentaalosakonna päralt.
Seoses aastapäevaga on mei
le eraldatud 2,5 miljonit rubla
heakorrastustöödeks. N a d
ox
palju ja nad on ulatuslikud,
Siin vajame tudengite abi. Pea
rõhk on 1985. ja 1986. aasta su
vedel.
10. Millised kohustused seisa
vad instituudi haldusaparaadi
ees seoses juuli algul toimuva
suurpeoga «Gaudeamus IX »?
Ühiselamud korda.
Peame
majutama ligi 2000 leedulast.
T P I staadion korda. Lõpupidu
on meie staadidnil. «Gaudea
muse»
ettevalmistamise'
ja
korraldamisega on
haaratud
kogu instituudi haldusapsraat
(sööklad,
transport,
arsti-,
punkt jne.);
11. Kas olemisest instituudi
komsomoli juhiks on abi prae
guste ülesannete lahendamisel?
Kindlasti. Komsomolitöö an
dis algteadmisi tudengite kan
di pealt asjadele vaadates, an
dis ülevaate instituudist
kui
tervikust, andis oskuse problee
me laiemalt näha. Ja loomuli
kult andis algteadmised tööks
inimestega. Leian, et iga noor
inimene, eriti aga üliõpilane,
peaks läbima
komsomolitöö
kooli.
Lõpetuseks?
K õik me oleme kanged nuri
sema, kuid kui sageli me mõt
leme, et 'nurina põhjustajaks
võid sa ise olla.
Ja. mitte ainult üliõpilased',
väid ka õppejõud suhtuvad,
ebamajanduslikult
instituuti.
Näiteks veebruaris
külmade
ilmade ajal, : ajal, kui paran
dati küttesüsteemi, olid V kor
puse auditooriumide 209,
208
ja 210 aimad kõik pärani Eähti.
Loengut läbiviiv Õppejõud peaks
ju kä midagi märkama.
Ja nii ei maksa imestada, kui
aknad on kinni löödud suurte
naeltega. E i maksa imestada,
küi rüumide ebaperemeheliku
hoidmise eest hakkame karista
ma rüumis olnud viimast õppe
jõudu!

VII F IL M IF E S T IV A L

Ш LÖRPBNUD

NIKOLAI
ŠTŠEGLOV
maslnaehltustehnoloogia
kateedri dotsent, saab
29. aprillil 70-aastaseks

LAPSEMURETSEMISE
SALADUSI
Statistilised andmed: 1975. a.
oli sündimus NSV Liidus 18,1
last Ш elanike kohta, Eesti
NSV-s 16,0 last; 1989. a. NSV
Liidus 18,3 last 100 elaniku
kohta, Eesti KSV-s 15,0. Meie
vabariigist madalam sündimus
NSV Liida, ulatuses on vaid
Läti NSV-» (ISM. a. 13,8 last
109 elaniku kohta). Usbekis see
vastu fli 1980. a. sündimus 33,8
ja Taiiikis 37,0. Need arvud
mõjutavad otseselt rahvaiivet:
ЧЮ. a. Eesti N SV -» -f ■
a.
3,7.

«Seltsimehed! K a lM eestla
sed!
Tehke ometi midagit»
pöördus auditooriumi
poole
Moskva lektor, lugejatele Juba
varem tuttav А . P. Egides.
Kesk-Aasia ea päästa sündimu
se- vähesust Baltikumis. On
ilmselt selge, et rahva juurde
kasvu loomulikuks tingimuseks
on kolme lappe kasvatamine
ägas perekonnas, kus vähegi
võimalik, Arvestades, et terve
huik perekondi on lihtsalt vil
jatud, on. kolmelapselme pere
kond optimaalne. Selle, partei
ametliku „kursi elluviimiseks on
paljugi ära tehtud. On ju kõi
gile teada, et nüüd saavad ka
йШрйампшй iga lapse sünni
puhul rahalist toetust võrdselt
töötavate noortega. On tehtud
isegi ettepanekuid, et neilt, kes
.lastekasvatuse asemel .diskodel
ja kõrtsides ringi lasevad, võtta
Ir a 25% töötasust, äravõetav
raha aga lisada lapsi kasvata
vatele peredele. Selline profes
sor Senini poolt välja mõeldud
la öeldud mõte pole siiani siis
ki toetust leidnud. Sest lapsi
võivad kasvatada ka kõige vae
semad perekonnad. Ja eks olegi
ml, et mida priiskavam küllus,
seda suurem ahnus.
Laps
ega.
’
t T
-

t*. hakka mateLskrcid kunagi võistrr' ruulsetp ja psüühiliste-

Festivali pidulik lõpetamine
oli 10. aprillil k. a. Eelmisel
päeval #H oma filmikunsti kõr
gemad autasud «Jussipastat»
jaganud Soome filmiüldsus, sa
mal päeval jagati USA-s film itippudele «Oscarid».
Meie filmiklubi oli sel hooajal
välja pannud kolm J. Paavle
valmistatud
«hammasrataste.
Traditsiooniliselt osalesid kõik
meie filmistuudiod:
«Tallinnfilm », «Eesti Telefilm », «Eesti
Reklaamiilm», ka fiimiamatöörid.
Üldse vaatasid filmiklubilased kolm täispikka, 35 lühi- ja
40 minifilmi, kokku 78 erine
vat ekraaniteosi.
Võitjatest ja filmidest. Rein
Maran oli jälle ülivõimas. Tekib
mulje, et ega talle vastu saagi.
Tema
loodusproblemaatilised
filmid «n inimestele südame
lähedased, neis on ilu, haru
kordsust, muret. Emotsionaalne
teemakäsitlus koos väga kõrge
tehnilise teostusega võitis klubilaste südamed. Tasuks lühi
filmide «Väike Hammasratas»
«Euroopa
naaritsale»,
teisel
kohal sekundeerimas
«Sookured». Meeldiv on tõdeda, et Rein
Maran on suutnud koguda terve
« filmihammasrataste käigukas
ti» — tal on üks «Suur» ja kaks
«Väikest» ning üks «Suur» veel
L. Merega kahasse. Esikolmi
kusse on ta peaaegu alati
jõudnud, rääkimata erižüriide
auhindadest.
Lühifilmidest vääris kõrget
kohta ka nn. pronksmedal
L. Laiuse
«Kodulinna head
vaimud». H ool ja mure meie

ga. Vaevalt hakkavad naised
sünnitama lapsi selleks, et saa
da 100 rubla toetust. Või kui
das?
Selleks et reguleerida sündi
must oma tahte järgi, peavad
igal potentsiaalsel emal ja isal
olema mingidki algteadmised
viljastumise füsioloogiast Sugu
akte saladused jõuavad meieni
ikka praktikas ja on ilmselt
kajastatud ka vaistugeenides.
Loomupäraselt pole aga kelle
legi antud teada, miMal ja kui
kaua üldse on võimalik konk
reetse naise munaraku viljas
tamine. Kõigest sellest olid aga
märksa teadlikumad vana Egip
tuse haaremivahid. Oli ju vaja,
et valitseja iga suguühe asja
tult ei lõpeks, vaid ka järel
kasvu tooks, õukonna sõjavägi
koosnes reeglina just valitseja
otsestest järeltulijatest.
1932. aastal avastas jaapanla
ne Ogino mitmekümne tuhan
de vaatluse andmetel seadus
pära, mis teada juba eelajaloo
liste! aegadel. Aasta hiljem
jõudis sama seaduspärani täies
ti sõltumatult ka eurooplane
Knaus.
Kuidas siis see kõik ikkagi
toimub?
Vaatleme joonist, kus on ku
jutatud naise menstruatsioonitsükkel. Numbri jada
ajatel
jel näitab meie edaspidi tehta
vates arvutustes
kasutatavat
päevade järjestust. Olenemata
menstruatsioonitsükli
pikkuse
stabiilsusest väljub munarakk
ja saab viljastuvaks kõikidel
naistel tsükli lõpust loetuna
12.—16. päeval, kusjuures ühe
tsükli defineerime menstruat
siooni algusest järgmise tsükli
alguseni. Munarakk elab tava
liselt 6— 12 tundi, harvem 24
tundi. Ka 12. päeval eraldub
munasarjast küps rakk väga
harva. Järelikult viimased 11
päeva tsüklis on igal jjuhul vil
jatud. Ekstreemumjuhul aga
väljub rakk 16. päeval ja nüüd
tuleb arvestada mehe sperma
tosoidi elueaga (tavaliselt 2—3
päeva). Jooniselt saame selge
pildi, millal suguühtest võib

kauni Tallinna ja tema problee
mide pärast Kõlama jäi nuk•ker alatoon noorte inimeste
püüdlustest ja heast tahtest,
mis tihtipeale puruneb büro
kraatia müüridel, asutuste ja
ametkendade totrusel ning ini
meste hoolimatusel.
J. Müür ja E. Säde võitsid
oma põllumehemurega «Suure
Mammasratta* juba teist aas
tat järjest. Sedapuhku siis
paarisfilmiga «Kus kasvavad
kivid. Maa kivid».
Võit oli
ülivõimas, kuigi film tundus
möödunudaastasele «Künnimehe
väsimusele» alla jäävat. Kah
juks kiratseb ikka veel meie
mängufilm. Kõik, mis tehakse,
tehakse vaid kohatäiteks. Iga
tahes V. Kuik ja «Lurich» —
I I koht ning P. Urbla ja «Sule
tud ring» — I I I koht.
Minifilmide põhiosas võidut
ses «Eesti Reklaamfilm», vaid
mõned üksikud filmiamatöörid
suutsid nende rivi segi ajada.
Finaalturniirile jõudis siiski ka
amatööride lipukandja H. Tibar
oma «Hüppeedukusega». Võit
jad olid sedapuhku eksootilisdünaamilised reklaamid
«A r 
buus», «Viinamari» ja «A pel
sin». Kahe esimese film i autor
P. Volkonski, talle ja «Arbuu
sile» siis esmakordselt «Minihammasratas». «Apelsini» autor
on J. Saar.
Aktiivselt olid esindatud ka
filmiharrastajad. Neilt eli nii
vaate-, kui mängufilme. Julge
teemakäsitlus tõi neid mitme
test professionaalidest ettepoo
le. Meelde jäid H. Tibari «Mu
kallis väike robot» ja T. Aru,
Ü. Keeduse «Poolõed». Kiidu
sõnu võib lausuda ka meie filmildubilasele H. Tammele, kel
le film «Noortel meestel on kii
re» pälvis tihedas punktimän-

gus küll kahjuks 16. koha. Loo
dame sellelt astmelauält tõsist
hüpet ülespoole. Filmiklubilaste
heakskiidu pälvisid V. Andersoni «Ja supp vaab valmis
Õigeks ajaks» ning
samuti
K. Kleoreni «Herald Eelma».
Tahaks esile tõsta veel kahte
filmi, mis küll ei löönud läbi,
kuid oma sügava sisu, huma
nismi ja mõtlemapanevate kaad
ritega jäid meelde ning uusi
vaatajaid ootama. Need olid
M. Soosaare ja P. Pedaja «V ii
mane rahu» ning P. Toominga
«Teekond mäe südamesse».
T P I filmiklubi juhatus ja T P I
V II filmifestivali direktsioon
tänab kõiki festivalil osalenud
filmide autoreid ja nende seljataguseid organisatsioone, kõiki
filmiklHbilasi ja üldse kõiki,
kes festivali
kordaminekule
kaasa aitasid. Ootame teie ak
tiivset osavõttu järgmistest T P I
filmifestivalidest.

POUOTEHWIK*

«ТАЛЛИИСЗСИЖ П ОЛИТЕХНИК*

II.

PIKAD FILM ID

1. «SU U R H A M M A S R A TA S »
«Kus kasvavad kivid. Maa.
kivid.», J. Müür ja E. Säde(TF )
2. «Lurich», V. Kuik (TF)
3. «Suletud ring», P. Urbla (TF>

I. ER IŽÜR IID E
AUHINNAD
1. ENSV Kultuuriministeeriumi
preemia parima kultuuriteemalise film i eest — K . Klooreni «Herald Eelma» (ERF)
2. Eesti Kinoliidu «Pääsuke»
uusimate väljendusvahendite
ja sotsiaalse sisu eest eesti
filmis — H. Seini ja D. Su
pini «Dialoog» (ETF), ning
XS. Laiuse «Kodulinna head
vaimud» (TF )
3. ELKN Ü Tallinna Linnakomi
tee auhind parima noorsooteemalise film i eest
—
L. Laiuse «Kodulinna head
vaimud» (T F )
4. «Eesti Reklaamfilmi» pree
mia parimale reklaamfilmile

III. LÜ H IFIL M ID
1. «V Ä IK E HAM M ASRATAS»«Euroopa naarits»,
R. Maran (ETF)
2. «Sookured», R. Maran
(ETF)
3. «Kod&lmna head vaimud»,.
L. Laius (T F )
4. «Järgmine loosimine»,
P. Simm (TF)
5. «Järvelinn Viljandi»,
M. Põldre (ETF)

IV. MIN IFILM ID
1. « M IN IH A M M A S R A TA S »
«Arbuus», P. Volkonski
(ERF)
2.’ «Viinamari», P. Volkonski
(ERF)
3. «Apelsin», J. Saar (ERF)
4. «Õunapomm», P. Volkonski
(ERF)
5. «Mee varumine», R, Raidme
(ERF)
ANDRES A L L IK M Ä E
M ä r k u s : Kasutatud lühendid
tähistavad:
TF
— «Tallinnfilm »
ETF — «Eesti Telefilm »
ERF — «Eesti Reklaamfilm».

vutuste täpsusest. Muidugi on
ka teisi vahendeid. Tablett on.
igal juhul parem kui abort, aga
halvem kui eespool toodud moo
dus.
Spiraaliga pole ehk 20
aasta jooksul midagi halba
juhtunud, siiski mõjub mehaa
niline faktor vähki soodusta
valt. Preservatiivid
lõhkevad
tihti, nii et needki ei anna ga
rantiid.

Joonised.
saada lapse, millal mitte. Nagu
näeme, on viimased 11 päeva
tsüklist, ja tsükli lõpust lugedes
kõik päevad alates 20. viljatud.
Mis siis, kui tsükkel pole
kindla pikkusega? (Vt. joonist.)
Kindla tulemuse saab, kui m i
nimaalse tsükli pikkuse järgi
arvutada viljatusperiood
П,
s. o. enne munaraku väljumist.
Pikima tsükli järgi aga võime
arvestada päeva numbri, millal
algab viljatus tsükli lõpus, s.o.
I viljatusperiood. Niisiis veel
kord: lühikese tsükli pikkus
päevades miinus 19 — saame I I
viljatusperioodi enne ovulat
siooni. Pikem tsükkel miinus
10 — saame päeva numbri, m il
lal algab I viljatusperiood.
Täpsed arvutused annavad
meie käsutusse küllalt täpsed
andmed viljatuse- ja viljastumiseperioodide pikkusest ning
alguse- ja
lõpudaatumitest.
Korrapärase
menstruatsioonitsükliga naised peavad vaid
kaheksa päeva suguühtest loo
buma, et ära hoida igasugu
sed ebameeldivad
komplikat
sioonid {«plaaniväline beebi»).
Nädal ja veel üks päev?! Pa
raku aga on tsükkel paljudel
naistel ebaühtlase pikkusega
ning kaheksa päeva (ööga) ei
saa piirduda. Mida siis teha?
Kui osata jälgida munaraku
väljumist teatud füsioloogiliste
sümptomite järgi, võime seda
vahet veelgi vähendada. Ilma
arsti sekkumiseta on aga siin.
palju segast. Näiteks munaraku

väljumisest annab teada naise
vastuvõtlikkus hellituste (sek
suaalsus) suhtes, samuti kapriis
ses. Loomulikult on ka konk
reetsemaid tunnuseid. Ovulutsioonivalud esinevad
38%-l
naistest. Samuti võib sel ajal
esineda vere lisandumist eri
tises. Neis meetodeis aga pole
midagi konkreetset ning vaatle
ma peab neid mitme tunnuse
kaupa koes. Väga levinud on
aga. temperatuuritest. Kogu tsi
viliseeritud maailm
kasutab
seda juba aastasadu. Tempera
tuuri mõõdetakse igal hommikul
enne tõusmist ja enne suguakti
otse tupes. Temperatuuripunktid kantuna graafikule (vt. joo
nis) aitavad otsustada, millal
ovulutsioon toimub. Kui temperatuurihüppele järgneva kolme
päeva temperatuur on kõrgem
kui eelneval kuuel päeval, siia
tähendab temperatuuri järsk
tõus munaraku väljumist kolme
järgneva päeva jooksul. Selline
kõver säilib igal juhul ka kõr
gendatud temperatuuriga nais
tel.
Milleks siis ikkagi räägime
täpsetest arvutustest ja pedant
sest hoidumisest. Võib ju mees
ka end tagasi hoida ja piirdu
da vaid mänguga, mis võib ka
naise
orgasmini viia. Vanas
Indias, kus suguühe kujunes
rituaaliks omaette, mehed seda
oskasid, aga ilmselt tänapäeva
kärarikkas askeldamises ei tule
nad sellega toime.
Siin käsitletud meetodid ga
ranteerivad
95%-se ja isegi
suurema ohutuse, olenevalt ar
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instituudi flhniWubilasie pü
ga läbi — p. Volkeneld,.
И. Egipti ja N. Sambia!
«Arbuus» (ERF)
5. Ajalehe «MolodjoX Esioaii»
auhind noorsop-kasvatustee—
maitse filmi eest — P. Sim
mi
«Järgmine loosimine»
(T F )
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Meil Eestis peaks rääkima
mitte viljastumise piiramisest,
vaid hoopis
optimeerimisest.
Ä g a iknselt ori see veelgi liht
sam ning pole mõtet sõnu kulu
tada, väid Eesti mehed peaksid:
tegusid tegema, et rahvus välja
surema ei hakkaks.
Mida huvitavat veel?
Dr. Kilim an on 40 aasta väl
tel uuringuid teinud ning jõud
nud statistilistele järeldustele,
mis pakuvad huvi poegi tahtva
tele papadele: kui viljastumine
toimub 2—24 tundi enne muna
raku väljumist, siis 78% tõe-näosusega saame poja. 25-^6
tundi enne annab 71% tõenäo
susega tütre.
Jõudu tööle ja head õnne!
Refereerinud
K A L L E ISAND, LA-81

Kas tõesti ma olen plaani
väline?

